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Et flydende beboer- og kulturhus
Laven Kultur- og
beboerhusforening
drømmer om at få et
flydende beboer- og
kulturhus
AF JESPER ROSENQUIST

jero@mja.dk

LAVEN Laven Kultur- og beboerhusforening har søgt kommunen om at

få 100.000 kr., som skal bruges på, at
man kan tage de første skridt til at
realisere ønsket om at få et flydende
beboer- og kulturhus.
Det fortæller Sonja Simonsen, der
er med i styregruppen bag projektet.
- Vi har tidligere haft kig på en
grund, hvor vi godt kunne tænke os et
beboer- og kulturhus, men det kunne
ikke lade sig gøre. I stedet har vi nu
fået den måske lidt skøre idé, at vi
gerne vil have et flydende beboer- og
kulturhus, der kunne ligge nede ved
søpladsen ved bådehavnen og vand-

restien. Det er i forvejen et naturligt
samlingssted for os, fortæller Sonja
Simonsen.

Arkitekter på projektet
De 100.000 kr. skal blandt andet
bruges på at få arkitekter tilknyttet
projektet, så de kan komme med skitserede forslag til, hvordan et flydende
beboer- og kulturhus skal se ud.
- Vi ønsker os at få et sted, hvor vi
kan samles mindst 60 af gangen til
blandt andet fest, møder og foredrag.
Så skal der naturligvis være et stort

rum midt i naturen med køkken samt
toiletter. Vi har brug for pengene, så
vi kan få professionelle arkitekter på
opgaven, siger Sonja Simonsen.
Det har gennem længere tid været
et stort ønske fra borgerne i Laven om
at få et fælles samlingssted. På den
baggrund tog Sonja Simonsen initiativet til at stifte Laven Kultur- og beboerhusforening sammen med Morten
Klausholm, Malene Laursen, Annette
Holst og Klaus Marstrand i 2014.
Beboerhusgruppen har allerede været i dialog med flere fonde.

- Fondene virker interesseret, fordi
vores projekt er noget anderledes, end
man er vant til at se, fortæller hun.
Projektgruppen har besøgt Hvide
Sande Skibs- og Bådbyggeri for at få
inspiration. Firmaet bygger blandt
andet bådehuse og har også har bygget Mågen. Det flydende beboer- og
kulturhus bliver dog ikke en decideret
båd, for det er ikke meningen, at der
skal en motor på den.
Det er kultur-, fritids- og idrætsudvalget, der skal beslutte, om man
støtte projektet med 100.000 kr.

Butikstyv
begik vold
mod vagt
38-årig stjal fra Matas og
begik vold mod vagtmand
SILKEBORG En 38-årig butikstyv er blevet sigtet for vold, efter
at han fredag eftermiddag stjal fra Matas på Torvet.
Omkring klokken 14 gik han ind i forretningen, hvor han
stjal en herreparfume til en værdi af 400 kroner.
Vidner fulgte efter manden og fik ham standset.
Herefter kom også en vagtmand til stedet, hvorefter situationen tog en drejning. Den 38-årige mand tildelte nemlig
vagtmanden to knytnæveslag i hovedet og et spark over skinnebenet.
Politiet anholdt den 38-årige mand og tog ham med til afhøring på politistationen. Han er både sigtet for vold og tyveri.
Han blev løsladt efter afhøring. HOLST
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Sidste valgduel
hos Ejner Hessel
SILKEBORG Det sidste, store vælgermøde inden folketingsvalget bliver holdt hos Ejner Hessel på Stagehøjvej i stedet for hos
Bilernes Hus, som det fremgik af avisen tidligere i denne uge.
Under overskriften »Elsk din kandidat - kend de andre« kan
man møde otte lokale folketingskandidater fra rød og blå blok.
Vælgermødet begynder med et såkaldt politisk marked, hvor
man kan møde partierne bag kandidaterne.
Herefter begynder den politiske debat, hvor følgende fire
emner bliver drøftet: erhvervslivet, den finansielle sektor, flygtninge og fremtidens arbejdspladser.
Til sidst får man mulighed for at stille kandidaterne spørgsmål.
Tirsdag den 16. juni klokken 18.30-21.30: Ejner
Hessel, Stagehøjvej 3, Silkeborg: Vælgermøde

